
 

 

Informacja nt. działań Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w obszarze wsparcia 

ekonomii społecznej zrealizowanych w 2014 r. 

 

I. Działania prowadzone w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”: 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 30 czerwca 2015 r. Projekt obejmuje 

zasięgiem całe województwo małopolskie w podziale na 5 subregionów (krakowski, zachodni, 

południowy, tarnowski i nowosądecki). Prowadzony jest w partnerstwie z: Towarzystwem 

Oświatowym w Chrzanowie, Stowarzyszeniem Dobrej Nadziei w Krakowie (do 10.02.2014 r.), Fundacją 

Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w 

Krakowie oraz Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie. 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) pełni funkcję Lidera Projektu oraz 

realizuje działania na terenie subregionu południowego obejmującego powiaty: nowotarski, suski i 

tatrzański oraz tarnowskiego: powiat tarnowski, miasto Tarnów, powiat dąbrowski, powiat bocheński, 

powiat brzeski. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego 

małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz ułatwienie powstawania nowych PES w 

Małopolsce, jako skutecznego narzędzia walki z wykluczeniem. 

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację następujących zadań: 

1. Podniesienie kwalifikacji i wiedzy przedstawicieli małopolskich PES oraz osób fizycznych z 

zakresu zakładania i prowadzenia PES. 

2. Ułatwienie tworzenia i/lub funkcjonowania spółdzielni socjalnych poprzez wsparcie 

szkoleniowo-doradcze i finansowe. 

3. Wypracowanie narzędzi i metod zapewniających spółdzielniom socjalnym i Małopolskiemu 

Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej trwałość funkcjonowania oraz podniesienie wiedzy 

PES na temat zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. w postaci preferencyjnych pożyczek. 

4. Ułatwienie dostępu do usług prawnych, marketingowych i księgowych dla małopolskich PES. 

5. Zacieśnienie współpracy na rzecz rozwoju ES oraz promocja idei i zatrudnienia w sektorze ES. 

W ramach swoich zadań Fundacja GAP w 2014 roku: 

• przeprowadziła 3 edycje szkolenia pn. „Menedżer Ekonomii Społecznej”, w których wzięły udział 

44 osoby, 

• przeprowadziła 3 edycje szkolenia pn. „Zasady zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii 

społecznej” dla 23 osób, 

• przeprowadziła 2 edycje szkolenia pn. „Zasady zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnej” dla 

23 uczestników, połączone z doradztwem grupowym i wizyta studyjną, 



 

• przeprowadziła około 120 godzin dydaktycznych doradztwa biznesowego dla podmiotów 

ekonomii społecznej i około 60 godzin dydaktycznych doradztwa biznesowego dla spółdzielni 

socjalnych, 

• zorganizowała cztery Fora Ekonomii Społecznej , w których udział wzięli łącznie przedstawiciele 

37 lokalnych podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego. 

Przedmiotem dyskusji była promocja w ekonomii społecznej oraz potencjał Małopolski, jako 

szansa dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej., 

• zorganizowała Festiwale i Targi Ekonomii Społecznej: w Rabce Zdroju oraz w Tarnowie. Temat 

przewodni brzmiał „podmioty ekonomii społecznej ze smakiem”. Podczas tych wydarzeń 24 

wystawców miało okazję pochwalić się swoją działalnością i wyrobami. Na uczestników czekało 

wiele atrakcji, odbyły się m.in. warsztaty rękodzieła, gra miejska oraz występy zespołów 

ludowych.  

• wydała 3 numery Biuletynu Ekonomii Społecznej, na łamach których znalazło się 8 artykułów 

poruszających tematykę ekonomii społecznej. Biuletyn został opublikowany na stronie projektu, 

jest on również szeroko dystrybuowany drogą elektroniczną. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii 

społecznej”. 

Poniższe zestawienie przedstawia łączną wartość wsparcia udzielonego w 2014 r. osobom fizycznym i 

organizacjom w podziale na poszczególne działania: 

1. Szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i zarządzania podmiotami 

ekonomii społecznej: 614 429,81 zł, 

2. Szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu zakładania spółdzielni socjalnych: 

2 356 177,23 zł, 

3. Doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych: 56 617,46 

zł, 

4. Dostęp do usług księgowych, marketingowych i prawnych: 578 435,92 zł, 

5. Promocja idei ekonomii społecznej: 240 498,88 zł. 

 

II. Pozostałe działania w obszarze wsparcia ekonomii społecznej 

Fundacja GAP realizuje obok ww. projektu szereg innych działań z zakresu ekonomii społecznej. 

Należy wśród nich wskazać przede wszystkim: 

a) V Tydzień Ekonomii Społecznej, który odbył się w dniach 17-20 listopada 2014 r. i został 

zrealizowany z inicjatywy z ROPS w Krakowie. Fundacja GAP odpowiadała za:  

 debatę oksfordzką pn. „CORPO vs. PS – ta izba twierdzi, że gwarancję prawdziwej kariery 

zawodowej daje praca w przedsiębiorstwie społecznym, a nie w korporacji” w dniu 

17 listopada 2014 r. Debata zgromadziła 170 uczestników, 



 

 seminarium pn. „SPOŁEM studenci! Spółdzielnia studencka – nietypowy sposób na studencki 

biznes” w dniu 19 listopada 2014 r. W wydarzeniu udział wzięło 41 uczestników, 

 rozgrywki gry planszowej pn. Chłopska Szkoła Biznesu z nakładką ES w dniu 20 listopada 2014 

r. dla 30 uczestników. 

b) realizacji działań w ramach projektu PO KL 6.2 „Start w biznes!” poprzez: 

 szkolenie „ABC mojej firmy” dla 6 grup, w łącznej liczbie 540 godzin dydaktycznych, w których 

wzięło udział około 80 uczestników, 

 doradztwo grupowe dla uczestników szkoleń w łącznej liczbie 120 godzin dydaktycznych, 

 doradztwo indywidualne dla uczestników szkoleń w łącznej liczbie 1600 godzin dydaktycznych, 

 przedłużone wsparcie dla uczestników, którzy założyli działalność gospodarczą w łącznej liczbie 

1070 godzin dydaktycznych dla 77 osób. 

c) Działania w ramach projektu „Współpraca i Partycypacja” polegające na organizacji i 

przeprowadzeniu: 

 4 edycji szkolenia „Akademia Kraków dla NGO” dla około 109 uczestników, 

 4 edycji szkolenia "Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych" dla około 

72 uczestników, 

 3 edycji szkolenia „Przygotowanie i realizacja projektów/grantów dla organizacji 

pozarządowych” dla 61 uczestników, 

 278 godzin dydaktycznych doradztwa dla około 50 organizacji pozarządowych, 

 Święta Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich Miasta Krakowa. Święto składało 

się z następujących wydarzeń: 

- Forum Współpraca i Partycypacja. Organizacje-Biznes-Administracja pod patronatem 

honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej dr Władysława Kosiniaka-Kamysza z 

udziałem m.in. ks. J. Stryczka (Stow. WIOSNA), K. Czub (GoodBrand), K. Długosz 

(Capgemini), R. Izdebski (Stow. Siemacha), prof. S. Mazur (UEk). W Forum wzięły udział 44 

osoby. 

- Targi Organizacji Pozarządowych – targi odbyły się na Rynku Głównym w Krakowie. 

Przestrzeń Targów została podzielona na strefę namiotową i strefę animacji. W strefie 

namiotowej w 25 namiotach prezentowało się 45 organizacji pozarządowych. W strefie 

animacji program sportowy, artystyczny i happeningowy prezentowało 15 organizacji 

pozarządowych. 

- Dni Otwarte Organizacji Pozarządowych – 22 organizacje pozarządowe w swoich siedzibach 

przedstawiły krakowianom swoją działalność. 

 

Szczegółowe informacje na temat opisywanych przedsięwzięć znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu 

Fundacji GAP za 2014 rok. 

 

 


